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Τι είναι το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ»; Είναι η νέα πλατφόρμα
της ECOWEEK για την οικολογία, το περιβάλλον, την
οικολογική δόμηση, την καθαρή ενέργεια και την
εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Περιλαμβάνει έκθεση και εργαστήρια δημιουργικής δράσης σε
συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την αναζήτηση,
τη δημιουργία και υλοποίηση λύσεων στις γειτονιές. Σημείο οικολογικής πληροφόρησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Ποιός μπορεί να συμμετέχει; Η συμμετοχή στο
«ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» είναι ανοιχτή για τους νέους όλων των
ειδικοτήτων που έχουν δημιουργικότητα, καινοτόμες
ιδέες και διάθεση για ‘πράσινη’ επιχειρηματικότητα και
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την προστασία του
περιβάλλοντος.

Εκθέτες & χορηγοί: Το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» προσκαλεί
σε συνεργασία εταιρίες και επαγγελματίες προϊόντων
και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον να ρίξουν
και να προβληθούν μέσα από το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» και
τη δράση του.
Πότε άνοιξε το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ»; Τον Δεκέμβριο
2011 στην Αθήνα και το 2012 στο Ισραήλ και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 2012 αναμένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα και στην Ιταλία και τη Σερβία.
Συμμετοχή & επικοινωνία: Επισκεφτείτε μας στο
www.ecoweekgreenhouse.org ή στείλτε μας τα στοιχεία σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
ecoweek@ecoweekgreenhouse.org και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

www.metallus.gr
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Η ECOWEEK δημιούργησε το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» ή
«GREENHOUSE» για την περιβαλλοντική και κοινωνική
επιχειρηματικότητα και καινοτομία!
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Urban Innovation + Green Design

Διεθνής Συνάντηση Σχεδιασμού & Παρέμβασης
International Happening for ‘Green’ Design & Intervention

Thessaloniki, Greece | April 2-8, 2012
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UPCOMING
ECOWEEK
EVENTS
Η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK - Εβδομάδα Οικολογίας ιδρύθηκε το 2005 στην Αίγινα. Στόχος
της η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου
κοινού και κυρίως των νέων, σε θέματα περιβάλλοντος,
και η προώθηση των αρχών της αειφορίας.
Σήμερα η ECOWEEK δραστηριοποιείται σε 10 χώρες
στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων,
διοργανώνει συνέδρια και εργαστήρια ‘πράσινου’ σχεδιασμού για νέους επαγγελματίες και φοιτητές με θέμα
την οικολογική δόμηση και τις αειφόρες πόλεις και κοινότητες.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι και καθιερωμένοι επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες
τοπίου, προτείνουν καινοτόμες λύσεις για «πράσινα»
κτίρια και οικολογικές αστικές παρεμβάσεις.
Κάθε χρόνο η ECOWEEK προσκαλεί διακεκριμένους
ομιλητές από όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων τον Al Gore,
Shigeru Ban, Bjarke Ingels, Francis Kere, Rural Studio,
Francoise Jourda, DIRT Studio, David Orr κ.α.

May 17-18, 2012	Krakow, Poland REUNION in
GREEN DISTRICT
Keynote speaker: MVRDV (Holland)
September 24-30, 2012	Rome, Italy Urban FOOTPRINT +
Affordable COMMUNITIES +
Green DESIGN
Keynote speaker: Kengo Kuma (Japan)
November 2012 Belgrade, Serbia
February 2013 Middle East
March 2013 Bucharest, Romania
April 2013 Thessaloniki, Greece
May 2013 Copenhagen, Denmark
July 2013 Istanbul, Turkey
September 2013 Krakow, Poland

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ECOWEEK 2012 στη
Θεσσαλονίκη: οι ομάδες νέων αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτόνων τοπίου, μηχανικών, σχεδιαστών και φοιτητών από την Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Γερμανία, Αγγλία
και Τουρκία, όχι μόνο πρότειναν αλλά και υλοποίησαν 5
παρεμβάσεις στην πόλη, σε πάρκα και σχολεία, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

